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Možno ten príbeh poznáte. Náhodný turista stretne v lese robotníka, ktorý náhlivo a ťažko píli spadnutý
kmeň stromu na menšie časti. Turista pristúpi bližšie, aby videl, prečo sa drevorubač tak namáha, a potom
mu povie: - Prepáčte, ale niečo mi napadlo. Vaša píla je tupá, nechcete si ju nabrúsiť? - Nato robotník
vyčerpane odpovie: - Ja na to nemám čas, musím píliť.
Milí čitatelia, spoznali ste sa v človeku, ktorého postoj k pojmu Time Management, čiže riadenie času,
opísal Lothar J. Sewert v knihe Opreteky s časom? Áno, viacerým z nás ani nenapadne, že v niektorých
prípadoch možno konáme podobne ako spomínaný drevorubač, a pritom čas, ktorý nevyužijeme, sa už
nikdy nevráti, nedá sa kúpiť, ušetriť, rozmnožiť ani reklamovať, a preto je dôležité múdro ho využiť,
napríklad aj prečítaním najnovšieho vydania e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR.

Správy z ÚPV SR
Jubileum časopisu Duševné vlastníctvo
Pri príležitosti 10. výročia založenia časopisu Duševné vlastníctvo sa
31. mája 2007 uskutočnilo v Banskej Bystrici v historickom Barbakane,
ktorý je súčasťou mestského hradného areálu, slávnostné zhromaždenie
všetkých zainteresovaných. Jeho súčasťou bolo aj odovzdávanie
medaily a čestných uznaní Svetovej organizácie duševného vlastníctva
za tvorivosť.
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Medailu udelila WIPO redakčnej rade časopisu
Duševné vlastníctvo a čestné uznania získali zakladajúci členovia redakčnej rady Ing. Štefan
Holakovský, Ing. Ľubomír Poliak, prof. JUDr. Ján
Švidroň, CSc., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.,
a Mgr. Stanislav Vyparina.
Časopis Duševné vlastníctvo uzrel svetlo sveta
12. júna 1997 v Košiciach vďaka niekoľkým nadšencom, ktorí stáli aj pri zrode Patentovej knižnice VSŽ a špecializovaného vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva. Časopis začal so štvrťročnou periodicitou vydávať VSŽ Konzult, s. r. o., Košice a od svojho vzniku sa zameriava na problematiku priemyselných a autorských práv, podporuje a propaguje ochranu tvorivej duševnej činnosti.
Život je však vo všeobecnosti odrazom permanentného pohybu a zmien. Koncom roka 1999 sa dotkli
aj podmienok a možností pôvodného vydavateľa, časopisu hrozil zánik. Druhýkrát sa narodil v prvej polovici roku 2000, keď si ho pod svoje krídla, aj napriek nie jednoduchej ekonomickej situácii, zobral
ÚPV SR. Stal sa nielen garantom vydávania časopisu, ale prevzal i vzdelávaciu činnosť - pravidelné
organizovanie kurzov v oblasti duševného vlastníctva.
Desať rokov je na čele redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
- Členom redakčnej rady môže byť iba ten, komu osud a kvalita
časopisu nie sú ľahostajné. Od samého začiatku sú v redakčnej
rade ľudia, ktorí sú ochotní veľa urobiť pre to, aby sa úroveň časopisu zvyšovala. Ako predseda redakčnej rady, samozrejme, musím ísť príkladom. Okrem toho, že sám prispievam do časopisu,
angažujem pre túto prácu aj mojich doktorandov. Moje krédo...?
Snažím sa s ľuďmi dobre vychádzať, analyzovať spolu s nimi
problémy. Je potrebné, aby dostali dôveru, kompetencie, možnosť
ovplyvňovať veci, potrebnú voľnosť – slobodu tvoriť.
V apríli 2001 sa predsedníčkou ÚPV SR stala Ing. Darina Kyliánová, ktorá v období zrodu časopisu
pôsobila ako patentová zástupkyňa a zároveň aj ako predsedníčka Komory patentových zástupcov SR.
Do časopisu Duševné vlastníctvo začala prispievať od jeho prvého čísla.
- Zaimponoval mi tým, že vnášal viac svetla do problematiky, o ktorú som sa, samozrejme, zaujímala
a stále zaujímam, venujem sa jej profesionálne. Časopis sa stal akoby „hovorcom“ ľudí zaoberajúcich sa
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problematikou duševného vlastníctva, propagátorom, pomocníkom i zdrojom užitočných informácií. A čo
je tiež dôležité, nikdy vo svojej histórii nebol stranícky, nikdy nebol zdrojom lobizmu nejakých záujmových
kruhov a nikdy si nekládol za cieľ podnikateľskú ziskovosť.
Po mojom nástupe do funkcie predsedníčky ÚPV SR som si ešte viac uvedomila význam časopisu, ale
aj ďalšie možnosti jeho profilovania, skvalitňovania tak po obsahovej, ako i grafickej stránke. Časopis sa
začal výraznejšie meniť. Stal sa dynamickejším, viacej ako predtým popularizuje vedu a techniku, redakčná rada má snahu závažné témy podávať zrozumiteľnejšie, voľnejším štýlom, pribudli nové rubriky.
Tento trend naši čitatelia oceňujú a my ich rozhodne nechceme sklamať.
Druhé tohtoročné číslo časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré je už v distribúcii, je slávnostné, plnofarebné, má 36 strán (môžete si ho prečítať aj na www.upv.sk/novinky) a jeho súčasťou je i 20-stranová
príloha vo formáte A5 – Zoznam ťažiskových príspevkov počas 10 rokov vydávania časopisu Duševné
vlastníctvo.
Strategický plán ÚPV SR na roky 2007 – 2011 je zameraný na zvyšovanie kvality a efektívnosti činností úradu a na ich orientáciu na klientsky servis. Časopis Duševné vlastníctvo, ako jeden z produktov
úradu, bude aj naďalej zohrávať úlohu dôveryhodného sprievodcu vo svete informácií z oblasti duševného
vlastníctva.

Spoločne proti falšovateľom a pirátstvu
Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Patentovým a známkovým úradom Spojených štátov
amerických a Úradom duševného vlastníctva Veľkej Británie zorganizoval 23. – 24. mája 2007 v banskobystrickom hoteli DIXON seminár Ochrana duševného vlastníctva na hraniciach a na vnútornom trhu. Od
roku 2001 to bol už tretí seminár podobného zamerania organizovaný spolu so zahraničnými partnermi
úradu a aj tentoraz bol určený najmä pracovníkom colnej správy, policajného zboru a inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Zo správy, ktorú nedávno zverejnila Európska
komisia, vyplýva, že colníci vlani zabavili na vonkajších hraniciach Európskej únie trikrát viac falzifikátov a pirátskych nahrávok než v roku 2005. Kým
pred dvoma rokmi v zapečatených skladoch skončilo
75 miliónov kusov falošného tovaru, vlani to bolo už
zhruba 250 miliónov kusov.
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- Úlohou ÚPV SR je participovať na tom, aby právne povedomie našich občanov v oblasti duševného
vlastníctva bolo vyššie, - povedala predsedníčka úradu Ing. Darina Kyliánová. - Ide o to, aby si svoje
technické riešenia alebo označenia tovarov a služieb právne chránili a potom sa o svoje práva vedeli aj
starať. Od 1. januára 1995 sa Slovenská republika stala členom Dohody o založení Svetovej obchodnej
organizácie, a tým sa zaviazala rešpektovať celý rad medzinárodnoprávnych dokumentov, z ktorých najvýznamnejší je Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva. Časť zodpovednosti za vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva sa presunula na pracovníkov Colnej správy SR, Policajného zboru SR a slovenské súdy. Naši zahraniční partneri majú väčšie skúsenosti s potláčaním falšovania
a pirátstva, a preto som rada, že sa opäť stali spoluorganizátormi tohto seminára.
Falšovať sa dá čokoľvek, od jednoduchých cédečiek až po luxusné autá. Napríklad vo Veľkej
Británii odhalili prípad, keď v automobile Ferrari
bol namontovaný motor značky Subaru. Ale najhoršie je, že dochádza k nárastu falšovaných liekov
a potravín. Podľa správy EK prvenstvo v počte nebezpečných medicínskych falzifikátov má India, za
ňou nasledujú Spojené arabské emiráty a tretia je
Čína.
Americká vládna agentúra United States Trade Representative priebežne monitoruje dodržiavanie legislatívy a vymožiteľnosť práv v oblasti ochrany duševného vlastníctva takmer v sto krajinách sveta
a každoročne zverejňuje výročnú správu Special 301. Ešte
začiatkom minulého roku bolo na „čiernej“ listine aj Slovensko. V tejto súvislosti veľvyslanec USA na Slovensku
Rodolphe Vallee, ktorý sa tiež zúčastnil na seminári o ochrane
duševného vlastníctva na hraniciach a na vnútornom trhu,
povedal.
- Slovensko robí pokroky v ochrane duševného vlastníctva.
Vlani Národná rada SR schválila novelu zákona o liečivách
a zdravotníckych pomôckach, čím došlo k odstráneniu legislatívnej „diery“, cez ktorú sa mohli na slovenský trh dostávať
lieky pochybného pôvodu či napodobeniny značkových liečiv.
Sme radi, že Slovensko už nie je na zozname Special 301.

4

Správy zo sveta
O jednotnom patentovom súdnictve
V Bruseli sa 1. júna 2007 uskutočnilo v priebehu niekoľkých týždňov už tretie stretnutie pracovnej
skupiny pre duševné vlastníctvo (patenty) Rady EÚ. Hlavnou témou tohto i predchádzajúcich stretnutí
bola otázka budúceho jednotného patentového súdneho systému v Európe. V hre sú tri návrhy. Pracovná
skupina zmluvných štátov Európskej patentovej organizácie navrhuje vytvorenie medzinárodného súdu
na jednotné riešenie sporov vyplývajúcich z porušenia práv z európskych patentov (EPLA – European
Patent Litigation Agreement). Francúzsko počíta s jednotným riešením sporov pri európskych patentoch
i budúcich patentoch spoločenstva s využitím tzv. komunitárneho patentového súdu. Tretí návrh je
kompromisom medzi uvedenými dvoma. Ktorý návrh bude napokon priechodný, ukáže až čas, ale všetky iniciatívy majú za cieľ zlepšiť patentový systém v Európe.

Online služby
Európsky patentový úrad (EPÚ) v spolupráci so
Švédskym patentovým a registračným úradom zorganizoval 22. mája 2007 v Štokholme Užívateľský
deň pre online služby. Jeho účastníci v rámci workshopov mali možnosť bližšie sa oboznámiť s produktmi poskytovanými EPÚ, a to s online podávaním
prihlášok, online platením poplatkov i s online dostupnými patentovými informačnými službami, ktoré
sa neustále zdokonaľujú. Záujemcovia si vyskúšali
novinky integrované do najnovšej verzie programu epoline® na podávanie prihlášok. Aj preto bol štokholmský Užívateľský deň pre online služby užitočný, tak z hľadiska vývoja národných modulov, ako aj z hľadiska technickej podpory pre užívateľov uvedeného produktu. Získané vedomosti ÚPV SR využije aj na prípravu a skvalitnenie ďalších užívateľských dní organizovaných v úrade.
Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom čísle nášho e-mailového časopisu, ÚPV SR v spolupráci s EPÚ vyvinul modul umožňujúci od 26. apríla tohto roku podávať online už aj národné patentové prihlášky a postupne prídu na rad i ďalšie predmety priemyselných práv a následne podané dokumenty. Všetky moduly budú potom implementované priamo do File Manager (správca formulárov), ktorý poskytuje EPÚ.
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Úpravy v Európskom patentovom dohovore
- Naším cieľom je zrýchliť, sprehľadniť a zefektívniť
proces udeľovania európskych patentov.
Týmito slovami riaditeľ Európskej patentovej akadémie Noel Campling otvoril 21. mája 2007 v mníchovskej
centrále EPÚ seminár pod názvom Európsky patentový
dohovor (EPD) - prepojenia s národnými úradmi. Úlohou
seminára bolo oboznámiť prítomných s prijatými zmenami v EPD. Podľa zástupcov EPÚ schválené zmeny nemajú
zásadný vplyv na štruktúru udeľovania európskych patentov, ale ide viac-menej len o kozmetické úpravy platného dohovoru. Hlavnými cieľmi revízie boli harmonizácia formálnych postupov s ostatnými medzinárodnými dohodami (TRIPS, WTO, PLT), zjednodušenie
niektorých ustanovení, prípadne zrušenie zastaraných a zapracovanie požiadaviek používateľov európskeho
patentového systému. V súčasnosti sa pripravuje nový formulár na podanie prihlášky a taktiež aktualizované
smernice k vykonávaniu EPD. Revidovaná verzia dohovoru vstúpi do platnosti 13. decembra 2007.
Čo konkrétne prinesú prijaté zmeny pre potenciálnych prihlasovateľov? Predovšetkým menej byrokracie, nižšie celkové náklady a rozšírené právne prostriedky v prípade omylov. Pri zanedbaní časovej
lehoty je možné použiť „further proceeding“ ako štandardný právny prostriedok, a tak sa vyhnúť komplikovanej procedúre s uvedením konania o prihláške do predošlého stavu. V snahe prispôsobiť sa globalizácii zavádza sa možnosť podania prihlášky v akomkoľvek jazyku a automatické označenie všetkých
členských štátov pri podaní prihlášky.
V neposlednom rade stojí za povšimnutie skutočnosť, že v snahe o väčšiu flexibilitu dohovoru bolo
60 ustanovení presunutých do vykonávacích predpisov. Budúce zmeny v EPD bude možné robiť priamo
v Správnej rade Európskej patentovej organizácie bez potreby diplomatickej konferencie. Tým sa európsky patentový systém jednoduchšie a rýchlejšie prispôsobí budúcemu európskemu komunitárnemu právu
alebo medzinárodným patentovým dohodám.

Rešeršná správa a stanovisko k prieskumu
Vzhľadom na pokračujúcu harmonizáciu praxe národných patentových úradov s praxou EPÚ aj v súvislosti s prieskumom patentových prihlášok Európska patentová akadémia usporiadala 13. – 17. mája
2007 v Mníchove seminár Rešeršná správa a stanovisko k prieskumu. Na seminári sa zúčastnili experti
z 11 členských krajín Európskej patentovej organizácie vrátane Slovenska. Okrem všeobecných informácií o priebehu patentového prieskumu európskej patentovej prihlášky patentoví experti získali cenné
poznatky aj z praktických cvičení, riešenia konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú počas prieskumu. Ide hlavne o posúdenie novosti, vynálezcovskej činnosti, jednotnosti vynálezu a tiež o písanie
finálnych výsledkov prieskumu, t. j. rešeršných správ a stanovísk.
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Monitoring
Prehľad článkov týkajúcich sa duševného vlastníctva a ÚPV SR
uverejnených v slovenskej tlači v máji 2007

Hudba v kaviarňach nie je zadarmo
Bratislava – Dve veľké pivá, fernet, malá kofola, Nelly Furtado a Robbie Williams. V baroch
a reštauráciách človek neplatí len za to, čo skonzumuje a vypije (prípadne rozbije), ale aj za to, čo
mu počas návštevy podniku hladí či píli uši. Majitelia prevádzok, v ktorých znie reprodukovaná, no
aj živá hudba, si totiž do nákladov musia zarátať aj poplatky spoločnostiam, ktoré chránia autorské
práva hudobných autorov, interpretov a vydavateľov.
„Podľa platného autorského práva je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ reštaurácií, barov a podobných podnikov, ktorý používa, teda púšťa hudbu z technického zariadenia, povinný získať
súhlas na použitie hudobných diel, teda uzavrieť s nami licenčnú zmluvu,“ povedala Katarína
Tomandlová z marketingu spoločnosti SOZA, ktorá zastupuje hudobných autorov. Majitelia podnikov navyše musia uzatvoriť aj zmluvu so Slovgramom, ktorý zastupuje interpretov a vydavateľov.
Pravda

26. 5. 2007

Chráňme duševné vlastníctvo
Rodolphe Vallee, veľvyslanec USA na Slovensku

Vedomosti sú jednými z najväčších svetových hospodárskych aktivít. Sú neviditeľné, mocné a je
možné ich donekonečna obnovovať. A sú aj zraniteľné.
V USA tvoria vedomostné aktivity vo forme práv na duševné vlastníctvo asi tretinu hodnoty domácich podnikateľov. Podľa Rady ekonomických poradcov prezidenta USA vo finančnom vyjadrení
je to asi 5 biliónov dolárov.
Silná ochrana duševného vlastníctva nielenže podnecuje inovatívne myslenie, ale je aj zdrojom dôvery, ktorú hospodárstvo potrebuje na to, aby lákalo zahraničné investície do vedomostných odvetví, na ktorých bude stáť ďalšia etapa ekonomického rozvoja Slovenska.
Hospodárske noviny

25. 5. 2007

http://hn.hnonline.sk/2-21230650-k10000_detail-8f

Autofirmy sa spájajú
Nitra – Tri automobilky a desiatky dodávateľov sa chystajú spolupracovať. Na západnom Slovensku vytvoria klaster, v rámci ktorého budú podniky z tohto kľúčového odvetvia spolupracovať
s technickými univerzitami, výskumnými centrami a so zahraničnými partnermi.
Hospodárske noviny

25. 5. 2007

http://hn.hnonline.sk/2-21231020-k10000_detail-8a

Slovenským vedcom hrozí za výskum kmeňových buniek trest
Bratislava – Slovenským vedcom bráni hľadať cestu, ako liečiť Alzheimerovu či Parkinsonovu
chorobu alebo genetické ochorenia, trestný zákon. To, čo je dovolené v iných častiach Európy, je
na Slovensku trestné a vedcom hrozí pobyt za mrežami. Pri zmene trestného zákona pred tromi
rokmi sa do paragrafu o klonovaní dostala informácia, ktorá podľa odborníkov znemožňuje nielen
využitie zárodočných kmeňových buniek na liečebné účely, ale aj ich vedecký výskum.
Pravda

22. 5. 2007
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Kúpim diplomovku. Lacno
Bratislava - Potrebujete diplomovú prácu a nemáte čas či chuť na jej vypracovanie? Stačí sa pozrieť na
internet. Podobnú službu ponúka na internete množstvo ľudí. Dohodnúť sa nie je problém. Čo hovorí
zákon? Každá záverečná práca musí byť originálna a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Musí obsahovať čestné vyhlásenie o originálnosti práce – „čestne vyhlasujem, že diplomovú prácu som vypracoval samostatne, len s využitím teoretických vedomostí a s použitím uvedenej literatúry.“
Hospodárske noviny

21. 5. 2007

http://hn.hnonline.sk/2-21186420-k10000_detail-e0

Piráti ulúpia polovicu softvéru
Strata dobrého mena a nezanedbateľných príjmov firmy, vysoké pokuty, odškodnenie výrobcov
softvéru, či dokonca niekoľkoročný pobyt vo väzení - aj to môže byť výsledok snahy ušetriť na legálnom programovom vybavení počítačov. Softvérové pirátstvo sa posudzuje ako akákoľvek iná
krádež a rovnako sa aj trestá. A trestať je čo - podľa štatistík je u nás každý druhý nainštalovaný
program nelegálny. „Reálne je tento podiel dokonca okolo 55 až 60 percent,“ tvrdí právna zástupkyňa Business Software Alliance Adriana Tomanová.
Hospodárske noviny

15. 5. 2007

Slovenské univerzity vo svete nepoznajú
Bratislava - Zo slovenských vysokých škôl neodchádza plebs, ale ani nositelia Nobelovej ceny.
Dôvodom je ich úroveň – najlepšia slovenská univerzita skončila vo svetovom porovnaní na
554. mieste, ostatné ďaleko za ňou.
Zaostávajú totiž vo výskume, chýbajú im peniaze. Novela vysokoškolského zákona, o ktorej rokuje
parlament, všetko nenapraví, viaceré problémy totiž vôbec nerieši.
Pravda

14. 5. 2007

Poučme sa radšej od iných
Aplikovaná veda. Berme si príklad, ako docieliť, aby výskum nezostal v laboratóriách, ale šiel do
praxe.
Tlak spoločnosti na uplatňovanie vedeckých výsledkov narastá, všade sa hovorí o nutnosti aplikovať vedu a výskum. Čudujeme sa? Veď ľudstvo dosiahlo technický pokrok práve vďaka vede,
výskumu a inováciám, ktoré sa priamo odrážajú v rastúcej životnej úrovni. Aj preto sa každá rozumná vláda snaží vedu a výskum podporovať a očakáva ich pozitívne vplyvy.
Hospodárske noviny

7. 5. 2007

Diplomovka: odstrihni a prilep
Ako univerzity bojujú s plagiátorstvom
Tento rok odhalili na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dve plagiátorky. Študentky piateho ročníka žurnalistiky si počas štúdia pomáhali vykrádaním cudzích článkov. „Disciplinárna komisia fakulty v januári tohto roku rozhodla, že obe študentky prídu o kredity z ročníkovej práce
za štvrtý ročník a zároveň budú vylúčené zo školy,“ hovorí prodekan pre vzdelanie Peter Olekšák.
Ak by študent súkromnej Vysokej školy manažmentu v Trenčíne trikrát porušil pravidlá akademickej etiky, bol by vylúčený zo štúdia. Študent sa môže odvolať k rektorovi a jeho rozhodnutie je
potom konečné.
Rektorka UMB v Banskej Bystrici Beata Kosová tvrdí, že plagiátorstvo pri seminárnych a diplomových prácach sa objavuje čoraz častejšie. „Mali sme už prípady, že sme museli pozastaviť
diplomovú prácu, pretože bola cudzia,“ povedala rektorka.
Sme

4. 5. 2007
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Cena Jána Bahýľa 2007
Slovenský vynálezca vrtuľníka a iných pôvodných prevratných riešení zo začiatku 20. storočia - Ján Bahýľ. Jeho meno nesie cena, ktorú
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR udeľuje od roku 1999
vOznamy
dvojročných intervaloch. V tomto roku bude teda udelená už piatykrát, a to slovenským fyzickým
a právnickým osobám za konkrétne mimoriadne hodnotné technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Súčasťou ceny je finančná odmena vo výške 100 000 Sk.
Ako sa môžete prihlásiť?
Ak máte mimoriadne hodnotné, priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie alebo poznáte
niekoho, kto takéto riešenie má, stačí, ak nám napíšete:
1. meno pôvodcu a/alebo majiteľa ochranného dokumentu a jeho aktuálnu adresu,
2. číslo a názov ochranného dokumentu,
3. meno, adresu a podpis predkladateľa návrhu (vaše údaje).
Vaše návrhy na udelenie tohtoročnej Ceny Jána Bahýľa posielajte písomne do 30. júna 2007
na adresu:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Kancelária predsedníčky
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica 4
Na obálku uveďte: Cena Jána Bahýľa 2007

Bližšie informácie nájdete v štatúte Ceny Jána Bahýľa - www.upv.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kindernayová, e-mail: akindernayova@indprop.gov.sk.
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Kto vie, odpovie
V piatom tohtoročnom čísle e-mailového časopisu E-zine ÚPV SR sme sa Vás pýtali: V ktorom meste Mikuláš Bakalár-Štetina otvoril prvú dielňu kníhtlače v strednej
Európe? Ako prvá správne odpovedala (v Plzni) Veronika Záteková z Banskej Bystrice.

Súťažná otázka č. 6
Jeho názov a logo s čiernym koňom na žltom pozadí je synonymom luxusu a rýchlosti. Ferrari si
vydobylo top pozíciu medzi najrýchlejšími autami na okruhu F1 aj medzi nadšencami športových
áut. Finálne oslavy jubilea automobilky sa uskutočnia 21. – 24. júna 2007 v talianskom Maranelle,
kde má Ferrari svoje sídlo.

Koľké výročie vzniku si tohto roku pripomína automobilka Ferrari?

Suvenír Úradu priemyselného vlastníctva SR získa ten z Vás, kto pošle elektronicky ako prvý
správnu odpoveď.
e-mail: jsipos@indprop.gov.sk
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